
Rödlök  

Koriander  Quinoa    

Vitlök  

Kryddmix  Sötpotatis  

Salladslök  Körsbärstomater  

Majs  Chili  

AvokadoCashewnötter  

Gräddfil  Lime  

30-35 minuter    C   

Quinoa bowl 
med sötpotatis, avokado och korianderdressing
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1. Stek grönsaker
Finhacka rödlök och vitlök. Skala och tärna 
sötpotatis i 1 cm stora bitar. 

Hetta upp en skvätt olja* i kastrull på medelvärme. 
Fräs rödlök och vitlök i 2 min. 

Tillsätt sötpotatisbitarna och hälften av Central 
American Style kryddmix (stark!) och stek under 
omrörning i 4-5 min.

2. Häll i quinoa
Tillsätt quinoa och vatten* (se ingredienslistan) 
till kastrullen och låt sjuda 12-15 min. Rör 
om regelbundet.

3. Förbered dressing
Finhacka koriander, spara några blad 
till garnering. 

Finriv limezest [1/2 tsk, 2 pers | 1 tsk, 4 pers]. Dela 
lime i klyftor. 

Blanda gräddfil [1/2 burk, 2 pers], koriander, 
limezest och en skvätt limejuice i en skål. Krydda 
med en nypa salt* och peppar*. 

VIKTIGT: Glöm inte att skrubba limen innan du 
river zesten.

4. Tillsätt grönsaker
Häll av majsen i en sil. Halvera körsbärstomater. 
Skiva salladslök. 

Blanda försiktigt ner grönsakerna i kastrullen med 
quinoa så snart den är färdigkokt. 

TIPS: Smaka på quinoasalladen och se om 
du önskar att smaksätta med lite extra Central 
American Style kryddmix.

5. Hacka chili & nötter
Kärna ur och grovhacka chili [1/2 st, 2 pers]. 

Grovhacka cashewnötter. 

Skiva avokado.

6. Servera
Fördela quinoablandningen mellan era skålar och 
toppa med avokado. Strö över cashewnötter och 
chili (stark!). Garnera med koriander. Servera 
med limeklyftor och dressingen vid sidan av.

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Börja med att tvätta  grönsaker, frukt och örter.

Köksredskap
Skärbräda, kastrull, skålar 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, vatten

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Rödlök 1 st 2 st

Vitlök 1 st 2 st

Sötpotatis 450 g 900 g
Central American Style 
kryddmix (stark!)

1/2 paket 1/2 paket

Quinoa, vit 100 g 200 g

Vatten* 2 dl 4 dl

Koriander 1 påse 1 påse

Lime 1 st 2 st

Gräddfil 7) 75 g 150 g

Majs 1 burk 1 burk

Körsbärstomater 200 g 400 g

Salladslök 1 st 2 st

Chili 1/2 st 1 st

Cashewnötter 2) 20 g 40 g

Avokado 1 st 1 st (stor)

Salt*, Peppar*, Olja* efter smak & behov

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
698 G

Energi 401 kj/96 kcal 2799 kj/669 kcal
Fett 3 g 23 g
Varav mättat fett 1 g 6 g
Kolhydrat 13 g 89 g
Varav sockerarter 3 g 18 g
Protein 3 g 20 g
Fiber 2 g 15 g
Salt 0,1 g 0,4 g

Observera att näringsinformationen på receptkortet kan 
variera beroende på naturliga fluktuationer och kortvariga 
produktförändringar.

Allergier
2) Nötter 7) Mjölk
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)

 TIPS!  
Om du gör matlåda och vill spara avokado till dagen efter, droppa över citron så undviker du att den oxiderar 
och blir brun. Plasta in eller förvara den lufttätt i en plastlåda, och sätt den i kylen, så håller den sig.


